ಆಸ ರೇಲಯಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಕನನಡ ಇ-ಮಾಸಪತ್ರಿಕ

ಸೆಂಪುಟ್ ೫, ಸೆಂಚಿಕ ೧೦, ಮಾರ್ಚ್-೨೦೧೮

ಹ ೊರನಾಡ ಚಿಲುಮೆ ಇ-ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕ ಯ ಓದುಗರಿಗ ೆಂದು ತ ರ ಯಲಾಗಿರುವ ಫ ೇಸುುಕ್ ಗುೆಂಪು
ಸ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
JOIN CHILUME FACEBOOK GROUP (You have to be logged in to facebook to join)

ಸಂಪಾದಕೀಯ

... ಪು. ೨

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

… ಪು. ೫

ಪದಪುಂಜ

... ಪು. ೧೧

ನೀವು ಮಾಡಿ

… ಪು. ೧೫

ರಾಂ ರಾಮ

… ಪು. ೬

ಕಥಾಚಿಲುಮೆ, ರೆಸಿಪಿ, ಕಾವಯ

... ಪು. ೮/೯

ಪುಟ - 1

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳ್ನುನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತಲನ ಜನರು ನ ೊೇಡಿ ಪಿಶೆಂಸಿಸಲ, ಆಗಷ ಟೇ
ಸಾರ್್ಕಯ ಸಿಗುತ್ತದ ಎೆಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಎಲಿವೂ ಆಶಿಸಿದೆಂತ ನಡ ದರ , ಆಗ ನಮ್ಗ ೊೆಂದಷ್ುಟ
ನ ಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದ . ಸೆಂಘಜೇವಿಯಾದ ಮಾನವನಿಗ ಇದು ಸಹಜವ ನಿಸಬಹುದು. ಆದರ ಬಹುತ ೇಕ
ಸನಿನವ ೇಶಗಳ್ಲಿ, ನಾವು ಅೆಂದುಕ ೊೆಂಡ ಕ ಲಸಗಳ್ು ಈಡ ೇರದಿದದರ ನ ೊೆಂದುಕ ೊಳ್ುಳತ ೇತ ವ .
ಮ್ನುಜನು ಎಲಿ ಭಾವಗಳ್ನುನ ಆಸಾಾದಿಸಬ ೇಕು, ಅದರಲಿ ನ ೊೇವೂ ಕೊಡ ಒೆಂದು. ಸದಾ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ಭರಿತ್ರಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ,
ಇತಾಯದಿಯಾಗಿ ವಾದಮ್ೆಂಡಿಸಿ ಸಮ್ರ್ಥ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರ ಅದು ಅನುಕೊಲ ಸಿೆಂಧ್ುತ್ಾವಾಗುತ್ತದ ಯೆ ಹ ೊರತ್ು ಮ್ತ ತೇನೊ ಆಗಲಾರದು.
ಅದರ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸಗಳ್ನುನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ ೆ ಹತ್ರತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷ ಇದದರೊ, ಭವಿಷ್ಯದ
ಫಲದಲಿ ಕನಸು ಕಾಣದ , ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಿೆಂದ ಸೆಂತ ೊೇಷ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸುತ ತೇವ . ಇದನುನ ಭಾಷ ಗೊ ವಿಸತರಿಸಿ ಹ ೇಳ್ುವುದಾದರ ಮ್ತ್ುತ
ಚಿಲುಮೆಯಲಿ ಮ್ತ ತ ಮ್ತ ತ ಹ ೇಳ್ುವೆಂತ , ಕನನಡವನುನ ಆರಾಧಿಸಿದರ ಮಾತ್ಿ ನಾವು ಅದನುನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ ೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮಲಿ ಎಷ ಟಷ ೊಟೇ
ಆಲ ೊೇಚನ ಯಿರುತ್ತದ . ಒೆಂದು ನಾಟ್ಕ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಒೆಂದು ಕವಿತ ಬರ ಯಬ ೇಕು, ಒೆಂದು ಅರ್್ಗರ್ಭ್ತ್ ಕಥ ಯನುನ ರಚಿಸಬ ೇಕು, ನಾಲುೆ
ಜನರಿಗ ಕನನಡವನುನ ಕಲಸಬ ೇಕು ಇತಾಯದಿ. ಭಾಷ ಯ ಬಗ ಗಿನ ಇೆಂತ್ಹ ಮ್ನ ೊೇ ಕಾಮ್ನ ಗಳ ಲಿ ಕ ೇವಲ ಮ್ನ ೊೇ ಮ್ೆಂದಿರದಲಿ ಕಲುಿ ದ ೇವರೆಂತ
ಕೊತ್ರದದರ , ನಿಯಮಿತ್ದ ಪೂಜ ಪುನಸಾೆರಗಳಿಗ ದ ೇವರಿೇಡಾಗುವೆಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸೆಂಕಲಪವ ೆಂಬ ಮ್ೊತ್ರ್ಗಳ್ು ಕಲಾಿಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯುತ್ತವ .
ಅದರ ಬದಲು ನಿಜ ಭಕತರು ದ ೇವನನುನ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತಾೆರವನುನ ಅನುಭವಿಸುವೆಂತ , ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ ೈಲಾದ ಮ್ಟ್ಟಟಗ ಕನನಡವನುನ
ಆವಾಹನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಲ ೇಬ ೇಕು.
ಡಾ. || ಜ. ಎಸ್ ಶಿವರುದಿಪಪನವರ ಈ “ಆವಾಹನ ” ಪದಯವನುನ ಎಷ್ುಟ ಬಾರಿ ಓದಿದರೊ, ಪಿತ್ರೇ ಬಾರಿಯೊ ನಮ್ಮ ನಿಮೊಮಳ್ಗ ಹ ೊಸ
ಚಿಗುರ ೊೆಂದು ಮ್ೊಡಿ ನಮೊಮಡನ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದ . ಅಷ ೊಟೆಂದು ಶಕ್ಲತಯುಕತವಾದ ಸಾಲುಗಳ್ನುನ ಹ ಣ ದಿದಾದರ ಆ ಶ ಿೇಷ್ಠ ಕವಿವಯ್ರು. ಇದರಿೆಂದ
ಸೊಪತ್ರ್ಗ ೊೆಂಡು, ನಾವುಗಳ ಲಿ ಕನನಡದ ಹ ೊಸ ಚಿಗುರುಗಳಾದರ , ನವರಸಗಿೇತ ಗಳಾದರ , ಹ ೊೆಂಬಣಣದ ಹ ೊೆಂಗಿರಣವಾದರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಚ ನನವಲಿವ ೇ. ಆಗ ಕನನಡವು ನಮ್ಮಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮ್ುತ್ತಲಲಿ ಲಾಸಯವಾಡದಿರುತ್ತದ ಯೆೇ. ಬನಿನ ಕನನಡವನುನ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿಕ ೊಳ ್ಳೇಣ.! 

ಎಲೆ್ಲೀ ದ್ರದಿ ಜಿನುಗ್ುವ ಹನಗ್ಳೆ
ಬನಿ ಬನಿ ಬಿರುಮಳೆಯಾಗಿ,
ತುಂಬಲಿ ತುಳುಕಲಿ ಬತಿಿದ ಹೆ್ಳೆ ಕೆರೆ
ಹೆ್ಸ ಹಸುರೆೀಳಲಿ ನವುರಾಗಿ!
ಎಲೆ್ಲೀ ದ್ರದಿ ಜಿನುಗ್ುವ ದನಗ್ಳೆ
ಬನಿ ಬನಿ ರಸಗಿೀತೆಗ್ಳಾಗಿ
ಮೌನದಿ ಮಲಗಿದ ವಾದಯವ ಂದಗ್ಳ
ಮೆೀಲಾಡಿರಿ ಚೆಲು ಬೆರಳಾಗಿ
ಎಲೆ್ಲೀ ದ್ರದಿ ಮಿನುಗ್ುವ ಕಡಿಗ್ಳೆ

ಬನಿ ಬನಿ ಹೆ್ಂಗಿರಣಗ್ಳಾಗಿ
ಹಣತೆ ಹಣತೆಗ್ಳ ತುಟಿಯೊಳು ಕುಡಿನಗೆ
ಮಿಂಚಿಸಿ ಒಳ ಹೆ್ರಗ್ನು ಬೆಳಗಿ
ಎಲೆ್ಲೀ ದ್ರದಿ ಚಿಕೆೆಗೆಜ್ೆೆಗ್ಳ
ಕಟಿಿ ನತಿಿಸುವ ಹೆಜ್ೆೆಗ್ಳೆೀ
ಬನಿ ನನ್ೆಿಡೆಗೆ ಲಾಸಯವನ್ಾಡಿರಿ
ಚಿಮಮಲಿ ನಲವಿನ ಬುಗೆಗಗ್ಳೆೀ
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ಸಿಡಿಿ ಸುದಿಿ

ಸಿಡಿಿಯಲಿಲ ವಿವೆೀಕ್ ಶಾನಬಾಗ್

ಅನು ಶಿವರಾಮ್

ಅನಿವಾಸಿ ತ್ೆಂಡ ಸಿಡಿನಯ ಕನನಡ ನಾಟ್ಕ, ಸಿನಿಮಾ,ಸೆಂಗಿೇತ್ ಹಾಗೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲಿ ನಿರೆಂತ್ರವಾಗಿ
ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದ . ಹ ೊಸ ರಿೇತ್ರಯ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಗಳ್ನುನ ಹಮಿಮಕ ೊೆಂಡು ಕನನಡದ ವಾತಾವರಣದಲಿ ಲವಲವಿಕ ಮ್ೊಡಿಸಿದ .
ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಹ ೊಸ ಪಿಯೇಗ 'ಕುರಿತ ೊೇದುವ ಹ ೊತ್ುತ'. ಲ ೇಖಕರ ಸಮ್ಕ್ಷಮ್ದಲಿ ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳ್ನುನ ಓದಿ, ಚಚಿ್ಸಿ
ವಿಚಾರ ವಿನಿಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಒೆಂದು ವಿಶ ೇಷ್ ಅವಕಾಶ.ಇದರ ಮೊದಲ ಕೆಂತ್ರನಲಿ ಸಿಡಿನಯ ಸಥಳಿೇಯ ಲ ೇಖಕರ ಹಾಗೊ ಅಬುದಲ್
ರಶಿೇದರ ಕೃತ್ರಗಳ್ನುನ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ುತ.
'ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಚ್ ೧೦ ನ ೇ ತಾರಿೇಕು ಇದ ೇ ಅೆಂಕಣದ ಎರಡನ ೇ ಕೆಂತ್ರನಲಿ ಕನನಡದ ಖ್ಾಯತ್ ಲ ೇಖಕ ಶಿಿೇ ವಿವ ೇಕ್
ಶಾನಬಾಗ್ ಅವರ ಕಥ ಗಳ್ನುನ 'ಕುರಿತ ೊೇದುವ ಹ ೊತ್ತನುನ' ಏಪ್ಡಿಸಿತ್ು ಅನಿವಾಸಿ ತ್ೆಂಡ.
ಅಡಿಲ ೈಡ್ ರ ೈಟ್ಸ್್ ಉತ್ಸವಕ ೆ ಅತ್ರರ್ಥಯಾಗಿ ಬೆಂದಿದದ ಶಿಿೇಶಾನಬಾಗ್ ಅವರು ಕಾಯ್ಕಿಮ್ದಲಿ ಉತಾಸಹದಿೆಂದ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಮ್ಮ ಬರವಣಿಗ , ಅೆಂದಿನ ಮ್ುೆಂಬ ೈ ಒದಗಿಸಿದ ಸಾತ್ೆಂತ್ಿ ಚಿೆಂತ್ನ ಹಾಗೊ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ ೆ,ತ್ಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಕೃಷಿಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ತ್ಮ್ಮ ಬರವಣಿಗ ಗ ಖ್ಾಯತ್ ಲ ೇಖಕ ಯಶವೆಂತ್ ಚಿತಾತಲರ ಪ್ಿೇತಾಸಹವನುನ ನ ನ ಸಿಕ ೊೆಂಡರು.
ಶಾನಬಾಗ್ ಅವರ ಪಿಸಿದಧ ಗಾಚರ್-ಗ ೊೇಚರ್ ಕಾದೆಂಬರಿಯನುನ ಶಿಿೇನಾಥ್ ಪ ೇರೊರ್ ಇೆಂಗಿಿಷ ೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಾದರ . ಆ
ಅನುವಾದದಿೆಂದ ಒೆಂದು ಮಾಮಿ್ಕ ಭಾಗವನುನ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಭಾವಪೂಣ್ವಾಗಿ ಓದಿದರು.ಪಿತ್ರೇಕ್ ಮ್ುಕುೆಂದ ಅವರು
ಶಾನಬಾಗ್ ಅವರ ಕೃತ್ರಯನುನ ಪಿಸುತತ್ ಪಡಿಸಿದರು.
ವಿೇಣಾ ಸುದಶ್ನ್ ಅವರ ನಿದ ೇ್ಶನದಲಿ ಶಾನಬಾಗ್ ಅವರ ನಾಟ್ಕ 'ಬಹುಮ್ುಖಿ'ಯ ಕ ಲವು ದೃಶಯಗಳ್ನುನ ನಾಗಶಯನ,
ಮ್ಹ ೇಶ್ ಸಿೆಂಗ್ ಹಾಗೊ ವಿೇಣಾ ಅರ್ಭನಯಿಸಿದರು.
ಇದ ೇ ವ ೇದಿಕ ಯಲಿ ಕನನಡದ ಹ ಸರಾೆಂತ್ ಕವಿ ಶಿಿೇ ಗ ೊೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಜನಮಶತಾಬ್ದದಯ ಆಚರಣ ಯೊ ಸ ೇರಿತ್ುತ.
ಅನಿವಾಸಿ ತ್ೆಂಡದ ಗಾಯಕರು ಅಡಿಗರ ಕ ಲವು ಆಯದ ಕವನಗಳ್ನುನಮ್ನಮ್ುಟ್ುಟವೆಂತ ಹಾಡಿದರು.ಸುದಶ್ನ್ ಅವರ
ಸಮ್ಪ್ಕ ರಾಗ ಸೆಂಯೇಜನ ಅವರ ಬಹುಮ್ುಖ ಪಿತ್ರಭ ಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಜಾನಪದ ಶ ೈಲಯ ಪಾಿರ್್ನ ಯೆಂದಿಗ ಶುರುವಾದ ಈ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ವನುನ ರ ೇಖ್ಾ ಶಶಿಕಾೆಂತ್ ನಿರೊಪಿಸಿದರು. ಕನನಡ
ಶಾಲ ಯ ಸಹಕಾರದ ೊಡನ ನಡ ದ ಈ ಕಾಯ್ಕಿಮ್ಕ ೆ ಸಿಡಿನಯ ಬ್ದಡುವಿಲಿದ ವಾರಾೆಂತ್ಯದಲೊಿ ಸಾಹಿತ್ಯಪ ಿೇಮಿಗಳ್ು ಬೆಂದಿದದರು,
ಬಾರದಿದದವರು ಒೆಂದು ಸದವಕಾಶವನುನ ಕಳ ದುಕ ೊೆಂಡರು!
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ಕಗ್ಗ ರಸಧಾರೆ

ಮಂಕುತಿಮಮನ ಕಗ್ಗ

ರವಿ ತ್ರರುಮ್ಲ ೈ

ನದಿಯ ತೆರೆಯವೊಲುರುಳಿ ಹೆ್ರಳುತಿರುವುದು ಜಿೀವ |
ಮೊದಲಿಲಲ ಮುಗಿವಿಲಲ ನಲುವಿಲಲವದಕೆ ||
ಬದುಕೆೀನು ಸಾವೆೀನು ಸೆ್ದೆಯೀನು ವಿಷವೆೀನು? |
ಉದಕಬುದುುದವೆಲಲ!-ಮಂಕುತಿಮಮ ||
ತ ರ ಯವೊಲುರುಳಿ=ತ ರ ಯವೊಲು+ಉರುಳಿ, ಉದಕಬುದುುದವ ಲಿ=ಉದಕ+ಬುದುುದವು+ಎಲಿ,
ತ ರ ಯವೊಲು=ನದಿಯ ಅಲ ಯೆಂತ , ಮ್ುಗಿವಿಲಿ=ಕ ೊನ ಯಿಲಿ, ನಿಲುವಿಲಿ=ನಿಲುವು ಅೆಂದರ ಸಿಥರತ ,.
ಸ ೊದ ಯೆೇನು=ಅಮ್ೃತ್ವ ೇನು, ಉದಕ=ನಿೇರು, ಬುದುುದ=ಗುಳ ಳ.
ವಾಚಕರ ಹಿೆಂದಿನ ಮ್ುಕತಕದಲಿ ಈ ಹಳ್ತ್ು ಹ ೊಸತ್ನದ ತ್ರಕಾೆಟ್ವನುನ ಅಮ್ೃತ್ಕಾೆಗಿ ನಡ ಯುವ ಸಮ್ುದಿ ಮ್ೆಂರ್ನಕ ೆ ಹ ೊೇಲಸಿದರು ಮಾನಯ
ಡಿ.ವಿ.ಜ. ಯವರು. ಆದರ ಈ ಮ್ುಕತಕದಲಿ ಒೆಂದು ವ ೇದಾೆಂತ್ದ ಮಾತ್ನುನ ಸೊಚಿಸಿದಾದರ . ಇಡಿೇ ಜೇವನವನುನ ಅವರು ಒೆಂದು ನದಿಯ ತ ರ ಅರ್ವಾ
ಅಲ ಯೆಂತ ಎೆಂದಿದಾದರ . ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್ವೂ ಒೆಂದ ೇ ತ ರನಾಗಿ ಇರದ ನದಿಯ ತ ರ ಗ ಹ ೊೇಲಸಿದಾದರ .
ಹೌದು ಯಾರ ಜೇವನವೂ ಎೆಂದೊ ಒೆಂದ ೇ ತ ರನಾಗಿ ಇರುವುದಿಲಿ. ಬದಲಾವಣ ಯಾಗುತ್ತಲ ೇ ಇರುತ್ತದ . ಅದಕ ೆ ನಾನು ಅದನುನ ಕ ಲಡ ೊೇಸ ೊೆಪ್
ಲ ೈಫ್ ಎೆಂದು ಕರ ಯುತ ತೇನ . ಕ ಲಡ ೊೇಸ ೊೆಪ್ ಎನುನವುದು ನಾವು ಚಿಕೆೆಂದಿನಲಿ ಮ್ೊರು ಬ್ದಳಿಯ ಗಾಜನ ಪಟ್ಟಟಗಳ್ನುನ ತ ಗ ದುಕ ೊೆಂಡು ಮ್ೊರನೊನ
ತ್ರಿಕ ೊೇನಾಕಾರದಲಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿ ಎಲಿ ಬದಿಯಿೆಂದಲೊ ಬೆಂಧಿಸಿ ಒೆಂದು ಕ ೊನ ಯನುನ ಮ್ುಚಿಿ ಸುತ್ತಲೊ ಕಾಗದವನುನ ಸುತ್ರತ ಬ್ದಡುತ್ರತದ ದವು. ತ ರ ದ ಬದಿಯಿೆಂದ
ಒಡ ದ ಗಾಜನ ಬಳ ಯ ಚೊರುಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲದರ ಒೆಂದು ಚಿತಾತರ (ಡಿಸ ೈನ್) ಮ್ೊಡುತ್ರತತ್ುತ. ಅದನುನ ತ್ರರುಗಿಸುತಾತ ಹ ೊೇದೆಂತ ಲಿ, ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಚಿತಾತರಗಳ್ು
ಮ್ೊಡುತ್ರತದದವು. ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಮ್ೊಡಿದ ಚಿತಾತರ ಮ್ತ ೊತೆಂದು ಬಾರಿಗ ಎೆಂದೊ ಬರುವುದಿಲಿ. ಹಾಗ ಯೆೇ ನಮ್ಮ ಜೇವನಗಳ್ು ಈಗ ಇದದೆಂತ ಎಲಿವೂ
ಮ್ತ ತೆಂದಿಗೊ ಇರುವುದಿಲಿ. ದಿನಕಳ ದೆಂತ ನಮ್ಮ ವಯಸುಸ ಒೆಂದು ದಿನ ಹ ಚಾಿಗುತ್ತದ . ಒೆಂದು ದಿನ ಇದದ ಮ್ನ ೊೇಭಾವ ಮ್ತ ೊತೆಂದು ದಿನ ಇರುವುದಿಲಿ,
ಒೆಂದು ಗಳಿಗ ಇದದ ನಮ್ಮ ಯೇಚನಾ ವಿಧ್ ಮ್ತ ೊತೆಂದು ಗಳಿಗ ಇರುವುದಿಲಿ. ಇದನ ನೇ ಮಾನಯ ಗುೆಂಡಪಪನವರು "ನಿಲುವಿಲಿ" ಎೆಂದರು.
ಇನುನ ನಾವು ಈಗ ಮ್ನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟದ ದೇವ , ಹಿೆಂದ ಏನಾಗಿದ ವೊ
ದ ೇ ಮ್ುೆಂದ ಏನಾಗುತ ತೇವ ಯೇ ಗ ೊತ್ರತಲಿ. ಇದಕ ೆೇ, ಮೊದಲಲಿ ಕ ೊನ ಯಿಲಿ
ಎನುನತಾತರ ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. ವ ೇದಾೆಂತ್ದ ಪಿಕಾರ ಒೆಂದು ಜೇವಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬ ೇಕಾದರ ಅದಕ ೆ ಮೊದಲು 84 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ (ಏಸು ಕಾಯೆಂಗಳ್
ಕಳ ದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೇವರಾಶಿಯನುನ ದಾಟ್ಟ ಬೆಂದ ಈ ಶರಿೇರ ಎೆಂಬುದು ದಾಸರ ಪದ.) ಬ ೇರ ಬ ೇರ ದ ೇಹಗಳ್ನುನ ಹ ೊಕುೆ ಹ ೊರಗ ಬೆಂದು
ಮ್ನುಷ್ಯನಾಗುತಾತನ . ಇನೊನ ಕ ಲವರು ಜೇವಿ ತಾನು ಏನಾಗಬ ೇಕು, ಎಲಿಗ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎನುನವುದನುನ ತಾನ ೇ ನಿಧ್್ರಿಸುತಾತನ ಎನುನತಾತರ . ಆ
ನಿಧಾ್ರಗಳ್ು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಸ ಬುದಿಧಗಳಿಗ ಗ ೊತಾತಗುತ್ತವ ಯೇ ಇಲಿವೊೇ, ಎಲಿವೂ ಅನಿಶಿಯ. ಇದಕ ೆ ಇರುವ ಆದಿಯೊ ಗ ೊತ್ರತಲಿ ಅೆಂತ್ಯವೂ ಗ ೊತ್ರತಲಿ.
ಇದನ ನೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು “ಮೊದಲಲಿ ಮ್ುಗಿವಿಲಿ ನಿಲುವಿಲಿವದಕ ” ಎೆಂದರು.
ಬದುಕ್ಲನ ಅರ್್ ಗ ೊತ್ರತಲ,ಿ ಅರ್ವಾ ನಮ್ಗ ಗ ೊತ್ರತರುವುದು ನಮ್ಮ ದೃಷಿಟಕ ೊೇನವಷ ಟೇ, ಸಮ್ಗಿ ಸತ್ಯವಲಿವಲಿ. ಸಾವ ೆಂದರ ನಮ್ಗ ಗ ೊತ್ರತರುವುದು,
ಒೆಂದು ವಯಕ್ಲತ ಮ್ೊತ್್ರೊಪದಲಿ ಶರಿೇರದಿೆಂದ ಇರಲಾಗದ ಸಿಥತ್ರಯೆೇ ಸಾವು. ಬದುಕ ೇ ನಿದಿ್ಷ್ಟವಲಿ. ಇನುನ ಬದುಕ್ಲಗ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸುಖವ ೇನು? ಅಮ್ೃತ್
ಅೆಂದರ ಸವಿ. ಆ ಸವಿಯನ ನೇ ಸುಖ ಎೆಂದುಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು. ವಿಷ್ (ದುುಃಖ) ವ ೇನು? ಅದೊ ಅರ್್ವಾಗುವುದಿಲಿ. ಬದುಕ ಲಿ ಒೆಂದು ಉದಕಬುದುುದ, ಅೆಂದರ
ನಿೇರಿನ ಮೆೇಲನ ಗುಳ ಳ ಎೆಂದು ಹ ೇಳ್ುತಾತರ ಗುೆಂಡಪಪನವರು. “ನಿೇರ ಮೆೇಲಣ ಗುಳ ಳ ನಿಜವಲಿ ಹರಿಯೆೇ” ಎೆಂದು ಪುರೆಂದರ ದಾಸರು ತ್ರಳಿಸುತಾತರ .
ಯಾವುದೊ ನಿರೆಂತ್ರವಲಿ, ನಿಶಿಯವಿಲಿ, ನಿಶಿಯವಿದದರೊ ನಮ್ಗ ಅದರ ಅರಿವಿಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ ಭಾವಗಳ್ನ ನೇ ವಯಕತಪಡಿಸುತಾತರ ಶಿಿೇ ಗುೆಂಡಪಪನವರು.
ಆದರ ನಾವು “ಅಯಯೇ ಜೇವನವ ಲಿ ನಶಾರ, ಯಾವುದೊ ಶಾಶಾತ್ವಲಿ ನಾನ ೇಕ ಏನಾದರೊ ಮಾಡಬ ೇಕು” ಎೆಂದು ನಿರಾಸ ಯ ಭಾವ
ತ್ಳ ಯಬಾರದು. ಅದು ಬದುಕ್ಲಗ ಮಾರಕ. ಬದುಕ್ಲಗ ಪೂರಕವಾದ ಸದಾಶಾಭಾವವನ ನೇ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡು ಜೇವನವನುನ ಸಾಗಿಸಬ ೇಕು. ನಮ್ಮ
ಪಿಮೆೇಯವಿದದೆಂತ ಕೆಂಡರೊ ಇಲಿದ ಮ್ತ್ುತ ಅದಕ ೆ ತ್ದಿಾರುದಧವಾದ ಅನುಭವಗಳ್ು ನಮ್ಗ ಆಗುತ್ತವ . ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪರಮ್ ಶಕ್ಲತಯ
ಅಧಿೇನದಲಿರುವುದರಿೆಂದ ಅದಕ ೆ ಡಿ.ವಿ.ಜ.ಯವರು ಹ ೇಳ್ುವೆಂತ “ಆ ವಿಚಿತ್ಿಕ ಶರಣಾಗ ೊೇ” ಎೆಂಬೆಂತ ಇರಬ ೇಕು.
ಆದರ ಜೇವನದಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದಕೊೆ ಅೆಂಟ್ದ ತಾವರ ಎಲ ಯ ಮೆೇಲನ ನಿೇರ ಹನಿಯೆಂತ ಇರಬ ೇಕು. ಇದದರ ನ ಮ್ಮದಿ, ಸುಖ ಮ್ತ್ುತ
ಆನೆಂದ. ಹ ೇಳ್ುವುದು ಸುಲಭ ಆಚರಣ ಬಹಳ್ ಕಷ್ಟ. ಆದರ ಅಸಾಧ್ಯವಲಿವಲಿ!!!. ಪಿಯತ್ನಪಡ ೊೇಣ. ಎೆಂದ ೊೇ ಒೆಂದು ದಿನ ನಮ್ಗೊ ಆ ಆನೆಂದದ ನ ಲ
ಸಿಗಬಹುದು. 
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ರಾಮನ್ಾಥ್

ಭಾಷ್ಣಕಾರರು, ಹಾಸಯ ಲ ೇಖಕರು

ಟ್ಾಾಫಿಕ್ ಸಮಸೆಯಗೆ್ಂದು ಟ್ೆರಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯ

ತ್ರಪ ಪನಗರದ ಕುಪ ಪ ಬಡಾವಣ ಯ ರಾಡಿ ರಸ ತಯ ಕ ಸರುಭವನದಲಿ ಸಭ ಸ ೇರಿತ್ುತ.
“ನಗರದಲಿ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಸಮ್ಸ ಯ ಬಹಳ್ ಹ ಚಿಿದ . ಇದಕ ೊೆೆಂದು ಪರಿಹಾರ ಸೊಚಿಸಿರಿ” ಕ ೇಳಿದರು ಅದಕ್ಷ
ರುದಿಮ್ುನಿ.
“ನಗರದ ರಸ ಗ
ತ ಳ್ಲಿರುವ ಎಲಿ ಪಾಟಹ ೊೇಲ್ಗಳ್ ಜ ೊೇಡಣ ಹಮಿಮಕ ೊೆಂಡು ಹಳ್ಳಗಳ್ಲಿ ನಿೇರು ತ್ುೆಂಬ್ದ
ದ ೊೇಣಿ ಸಾರಿಗ ಸ ೇವ ಆರೆಂರ್ಭಸಿ” ಸಜ ಸಿಟಸಿದ ಮ್ುಗುದೆಂ.
“ಅಷ್ುಟ ನಿೇರನುನ ಎಲಿೆಂದ ತ್ರುವುದು?”
“ಸಿೇರಿಯಲ್ ನ ೊೇಡುವವರ ಕಣುಣಗಳಿಗ ಪ ೈಪ್ ಅಳ್ವಡಿಸಿ. ಚುನಾವಣಾ ಸಮ್ಯದಲಿ ಪಿತ್ರ ಮ್ುಖೆಂಡನ
ಕಣೊಣ ವರುಣಾ ನಾಲ ಯಷ್ುಟ ನಿೇರನುನ ಸಾಟಕ್ ಇಟ್ುಟಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತದದರಿೆಂದ ಅದನೊನ ಬಳ್ಸಬಹುದು.”
“ಗುಡ್ ಐಡಿಯ. ಆದರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ. ರಾಮೊೇತ್ಸವ, ಗಣ ೇಶ ಸಿೇಸನ್ನಲಿ ಹಳ್ಳದಲೊಿ ಚಪಪರ

ಶಿಿೇ ರಾಮ್ನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವ
“ನಿೇವು ಕ ೇಳಿದಿರಿ” ಬಾಿಗನಲಿ ಲಭಯ.
ಕ ಳ್ಗಿನ ಲೆಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಕೆೀಳಿದಿರಿ

ಹಾಕುವುದರಿೆಂದ ಬ ೊೇಟ-ಕೆಂಬ ಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ ಆಗುವ ಸೆಂಭವವಿರುತ್ತದ ” ಮೊದಲ ಸಲಹ ತ್ರರಸಾೆರದ
ಹಳ್ಳಕ ೆ ಇಳಿಯಿತ್ು.
“ರ ೈತ್ನ ೊಬು ಸನಿನ ಲಯೇನ್ಳ್ ಪ್ೇಸಟರ್ ಹಾಕ್ಲದದರಿೆಂದ ಜನರ ಗಮ್ನ ಬ ಳ ಯ ಮೆೇಲ ಬ್ದೇಳ್ುವುದು
ಕಡಿಯೆಮಾದ ಕಾರಣ ಬ ಳ ಹಾರಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹ ೊೇಗುವವರ ಸೆಂಖ್ ಯ ತ್ಗಿೆ ಇಳ್ುವರಿ ಹ ಚಾಿಯಿತ್ೆಂತ .
ಹಾಗ ಯೆೇ ಗಲಿಗಲಿಗಳ್ಲಿ, ಅಡಡರಸ ತಗಳ್ಲಿ ಶಿಿೇದ ೇವಿ, ಸನಿನ ಲಯೇನ್, ಮ್ಲಿಕಾ ಶ ರಾವತ್,
ಮ್ುೆಂತಾದವರ ಆಕಷ್್ಕ ಕಟ್ೌಟಗಳ್ನುನ ಹಾಕ್ಲದರ ಮೆೇ್ನ ರ ೊೇಡ್ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ತ್ಗಿೆಸಬಹುದು” ಎೆಂದ
ಚಿತ್ಿಪ ಿೇಮಿ ರೊಪ ೇೆಂದಿ.

“ಬ ೇರ ಸಮ್ಯದಲಿ ಇದನುನ ಮಾಡಬಹುದಿತ ತೇನ ೊೇ, ಈಗ ಆಗದು” ಎೆಂದರು ಅದಕ್ಷರು.
“ಏಕ ?”
“ಕಟ್ೌಟ್ನುನ ಹಸಿತನಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಕ್ಲದರ ಕಮ್ಲನಿ, ಕಮ್ಲನಿ ಹಾಕ್ಲದರ ಹಸಿತನಿ ಹರಿದುಬ್ದಸಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತ ಇರುತ್ತದ . ಚುನಾವಣಾ ಸಮ್ಯದಲಿ
ನಮ್ಮ ಎರಡೊ ಕಣುಣ ಹ ೊೇದರೊ ಸರಿಯೆ, ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒೆಂದು ರ ಪ ಪಯಾದರೊ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎೆಂಬ ಧ ೊೇರಣ ಸಾಮಾನಯ. ಅಲಿದ
ಇನ ೊನೆಂದು ಸಾಧ್ಯತ ಯನೊನ ಅಲಿಗಳ ಯಲಾಗದು”
“ಯಾವುದು?”
“ಆ ನಟ್ಟಯರ ಕಟ್ಾಟ ಅರ್ಭಮಾನಿಗಳ್ು ರಾತ ೊಿೇರಾತ್ರಿ ಕಟ್ೌಟಗಳ್ನುನ ಕದ ೊದಯಯಬಹುದು. ಅರ್ವಾ ಗುಡಿಸಲನ ಮ್ೆಂದಿ ಕಟ್ೌಟ್ುಗಳ್ನ ನೇ
ಗ ೊೇಡ ಯಾಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳಲು ಪಿೇಸ್ ಪಿೇಸ್ ಮಾಡಿಯೊ ಒಯಯಬಹುದು”
“ಕಟ್ೌಟಗಳ್ನುನ ನಿಲಿಸುವ ಬದಲು ಆಕಾಶದಲ ಿೇ ಹಾರುವೆಂತ್ಹ ಬ ಲೊನ್ಗಳ್ಲಿ ಅವರ ಆಕಾರಗಳ್ನುನ ಮ್ೊಡಿಸಿದರ ?” ಸಲಹಿಸಿದ ಸ ೆೈವಾಕ್
ಸಿದದಪಪ
“ರಿೀ... ರಸ ತ ನ ೊೇಡ ೊೆೆಂಡ ೊಹೇಗ ೇ ಇಷ ಟಲಿ ಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ ಆಕಾಶ ನ ೊೇಡ ೊೆೆಂಡ ೊಹೇದ ಿ ಅಷ ಟೇ ಗತ್ರ. ಅಲಿದ ಇನ ೊನೆಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಇದ ”
“ಏನು?”
“ಗಾಳಿ ರಭಸವಾಗಿ ಬ್ದೇಸಿದರ ಬ ಲೊನ್ ಆಕೃತ್ರಗಳ್ು ಚಲಸಿ ಯಾವುದಾದರೊ ಅಪಾಟ್ಮೆೆಂಟ ಕ್ಲಟ್ಕ್ಲ ತ್ಲುಪಿದರ ಅದರ ಪಿಯಾಣ
ಅೆಂತ್ಯವಾದೆಂತ ಯೆೇ. ಅಲಿನವರು ಅದಕ ೆ ಇನ್ಸ ಟೆಂಟ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿಬ್ದಡುತಾತರ ” ವಿವರಿಸಿದರು ಅದಕ್ಷರು.
“ದ ಹಲಯೆಂತ ಸರಿ-ಬ ಸ ಸೆಂಖ್ ಯ ಆಚರಿಸಿದರ ?” ಸೆಂಖ್ಾಯಶಾಸಿಿಯಬು ಕ ೇಳಿದ.
“ಆಗದು. ಟ್ಟವಿ ಜ ೊಯೇತ್ರಷಿಗಳ್ು ನಮ್ಮ ಲ ಕೆವನ ನೇ ಗಬ ುಬ್ದುಸಿಬ್ದಟ್ಟಟದಾದರ . 16ನುನ 7 ಎೆಂದು ಓದಲು ಹ ೇಳಿಕ ೊಟ್ಟಟರುವುದರಿೆಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನೆಂಬುವ
ಮ್ೆಂದಿ ಬ ಸವನುನ ಸರಿಯೆೆಂದೊ, ಸರಿಯೆೆಂದು ಬ ಸವ ೆಂದೊ ವಾದಿಸತ ೊಡಗುತಾತರ . ಮೊದಲ ೇ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಹ ಚಿಿರುವಾಗ ಜಗಳ್ಕ ೆೆಂದು ಜನ
ನಿೆಂತ್ರ ರಸಾತ ರ ೊೇಕ ೊೇ ಮ್ಟ್ಟಕ ೆ ಸೆಂದಣಿ ಮ್ೊಡಿಬ್ದಡುತ್ತದ ” ಅದಕ್ಷ ಉವಾಚ.
“ನನನದ ೊೆಂದು ಐಡಿಯ ಇದ . ಒೆಂದಷ್ುಟ ಸೊಟಟ್ುಿ, ಕಾರುಗಳ್ನನ ಸುಮ್ಮನ ಸುಟ್ಟುಡ ೊೇಣ. ಜನ ಕಾರ್ ಹ ೊರತ್ರಕ ೆ ಹ ದರಿ ಪಬ್ದಿಕ್
ಟ್ಾಿನ್ಸ್ಪ್ೇಟ್ ಬಳ್ಸಾತರ ” ರೌಡಿ ಭದಿಣಣ ನುಡಿದ.
ಮ್ುೆಂದಿನ ಪುಟ್ ನ ೊೇಡಿ …
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“ಊಹೊೆಂ. ಸುಡ ೊೇ ವ ಹಿಕಲ್ ನ ೊೇಡಾತ ನಿಲ ೊಿೇ ಜನರ ಗುೆಂಪು, ವಯಯೇ ಅೆಂತ್ ಬರ ೊೇ ಫ ೈರ್ ಇೆಂಜ ನ್ಗ ೊೇಸೆರ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಕೆಂಟ್ ೊಿೇಲು,
‘ಸುಟ್ಟ ಜಾಗ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗ ಸಚಿವರ ಸವಾರಿ’ ಕಾರಣದಿೆಂದ ಗೆಂಟ್ ಗಟ್ಟಲ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ನಿಲಿಸ ೊೇದಿಿೆಂದ ಇದಿದದೊದ ಕಷ್ಟವಾಗತ ತ. ಕಾರ್ ಸುಡಕ ೊಹೇಗಿ ಜನ
ಕ ೆಂಡ ಕಾರ ೊೇ ತ್ರಹ ಮಾಡ ೊೇ ಐಡಿಯಾ ಭದಿವಲಿ ಭದಿಣಣ”
“ಪಿತ್ರ ಜೆಂಕ್ಷನ್ನಲೊಿ ಸಿಗನಲ್ ಲ ೈಟ ಹಾಕ್ಲಸಿರಿ” ಟ್ೊಯಬ ಿೈಟ್ಣಣ ನುಡಿದ.
“ಹಹ! ತ್ರಪ ಪನಗರದ ಜನ ಕಲರ್ ಬ ೈಿ ೆಂಡ್. ಅವರಿಗ ಹಸಿರು, ಕ್ಲತ್ತಳ , ಕ ೆಂಪುಗಳ್ ವಯತಾಯಸ ತ್ರಳಿಯುವುದಿಲಿವಾದದರಿೆಂದ ಕ ೆಂಪಿದಾದಗಲೊ ಭರಿನ
ಹ ೊೇಗುತಾತರ ”
“ಮೆೇಲನದು ಕ ೆಂಪು, ಕ ಳ್ಗಿನದು ಹಸಿರ ೆಂದೊ ತ್ರಳಿಯದ ?”
“ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಲ ೈಟ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಮಾತ್ಿ ಅವರು ಮೆೇಲು-ಕ್ಲೇಳ ೆಂಬ ತಾರತ್ಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಯಾವುದ ೇ ಹ ೊತ್ರತಕ ೊೆಂಡರೊ ಮ್ುೆಂದಕ ೆ
ಚಲಸುತಾತರ ”
“ಕಾಯಮ್ರಾ ಅಳ್ವಡಿಸಿದರ ?”
“ಅಳ್ವಡಿಸಿದ ದೇವಲಿ! ಒಬುನೆಂತ್ೊ ಸಿಗನಲ್ ಲ ೈಟ ಕೆಂಬವನ ನೇ ಏರುತ್ರತದದ. ಏಕ ೆಂದು ಕ ೇಳಿದರ ಕೆಂಬ ಹತ್ರತ ಕಾಯಮ್ರಾ ತ್ಲುಪಿ ಸ ಲಿ
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಳತ ತೇನ ಎೆಂದ”
“ಆಟ್ ೊೇರಿಕ್ಷಾಗಳ್ನುನ ಬಾಯನ್ ಮಾಡಿದರ ಹ ೇಗ ?”
“ಛ ! ಬ್ದಡುತ ಅನಿನ. ರಿಕ್ಷಾ ಬಹೊಪಯೇಗಿ. ಜಾಯಮೆಟ್ಟಿ ಕಲಯುವುದರಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ಲತಪೆಂರ್ದವರ ಗ ಆಟ್ ೊೇಗಳ್ ಉಪಯೇಗವಿದ ” ಮ್ಧ್ಯದಲಿ
ತ್ಲ ಹಾಕ್ಲ ಕ್ಲೇರಲದ ಕ್ಲಸನಪಪ.
ಅದಕ್ಷರು ಕುತ್ೊಹಲದಿೆಂದ “ಜಾಯಮೆಟ್ಟಿಗೊ ರಿಕ್ಷಾಗೊ ಏನು ಕ್ಲಸನಪಪ ಸೆಂಬೆಂಧ್?” ಎೆಂದರು.
“ಐತ ಸಾರ್. ಪೂಣ್ ಎಡದಿೆಂದ ಪೂಣ್ ಬಲಕ ೆ ಚಲಸುವ ಆಟ್ ೊೇದ ಪರ್ವ ೇ ಸ ಮಿಸಕ್ಲ್. ‘ಬತ್ರೇ್ಯೆೇನಪಾಪ’ ಎೆಂದು ಎಲಿಗ ಕ ೇಳಿದರೊ
ಆಟ್ ೊೇ ಡ ೈವರನ ಮ್ುಖದಲಿ ಮ್ೊಡುವುದ ೇ ವಕಿರ ೇಖ್ . ರಸ ತಯ ಎಡಭಾಗದಲಿರುವ ಆಟ್ ೊೇ ಐವತ್ುತ ಅಡಿಗಳ್ ನೆಂತ್ರ ಬಲಭಾಗಕ ೆ
ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದಾಗ ಇರುವ ತ್ುದಿಯಿೆಂದ ಆ ತ್ುದಿಗ ಹ ೊೇಗುವ ಪರ್ವ ೇ ಡಯಾಗ ೊನಲ್. ಆಟ್ ೊೇ ಚಕಿಗಳ್ನುನ ಬ್ದೆಂದುಗಳ ೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರ
ಮ್ೊರೊ ಚಕಿಗಳ್ನುನ ಸ ೇರಿಸುವ ರ ೇಖ್ ಗಳಿೆಂದ ಮ್ೊಡುವುದ ೇ ತ್ರಿಕ ೊೇಣ....”
“ಡ ೈವರೊಿ ಕ ೊೇಣ ಆಗಿದದರ ಚತ್ುಷ ೊೆೇಣವಾ?” ಮ್ೊಗು ತ್ೊರಿಸಿದ ತ್ರಲ ಮ್ೊಗ.
“ಸುಮ್ೊೆತ ೊೆಳ್ಯಾಯ... ಆಟ್ ೊೇ ಓಡುತ್ರತರುವಾಗ ಪಕೆದಿೆಂದ ಧ್ಡಿ ಹ ೊಟ್ ಟಯವನ ೊಬು ಅಡಡ ಬೆಂದನ ೆಂದುಕ ೊಳಿಳ. ಆಟ್ ೊೇ ಅವನ ಚಾಚಿದ
ಹ ೊಟ್ ಟಯ ಮ್ುೆಂತ್ುದಿಯನುನ ಲ ೈಟ್ಾಗಿ ಸವರಿಕ ೊೆಂಡುಹ ೊೇಗುತ್ತದಲಾಿ, ಆ ಪರ್ವ ೇ ಟ್ಾಯೆಂಜ ೆಂಟ. ಆಟ್ ೊೇದವನು ಫುಲ್ ಸಿಪೇಡಲಿ ಹ ೊೇಗುವಾಗ
ಎಡಭಾಗವನುನ ಕ ೊೆಂಚವ ೇ ವಾಲಸಿಕ ೊೆಂಡು ಸಾಗುವನಲಿ, ಅದ ೇ ಲಘುಕ ೊೇನ. ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತರ ನೆಂತ್ರ ಡಬಲ್ ಕ ೇಳಿದಾಗ ಗಿರಾಕ್ಲ
ಕ ೊಡುವುದಿಲಿವ ೆಂದರ ಸ ಟ್ ದು ಕುಳಿತ್ುಕ ೊಳ್ುಳವ ಭೆಂಗಿಯೆೇ ಲೆಂಬಕ ೊೇನ. ಆಟ್ ೊೇ ನಿೆಂತಾಗ ಮಿೇಟ್ರ್ ಎಷಾಟಗಿದ ಯೆೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಡ ೈವರ್
ಸೆಂಪೂಣ್ ಹಿೆಂದಕ ೆ ಬಾಗಿ ನ ೊೇಡುವ ಭೆಂಗಿಯೆೇ ವಿಶಾಲಕ ೊೇನ”
“ಸಾಕು ಮಾಡಯಯ. ಅದ ೇನ ೊೇ ಭಕ್ಲತಪೆಂರ್ವ ೆಂದ ಯಲಿ, ಅದರ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳ್ು” ಹಿರಿಯರಾದ ಹಿರಣಾಯಚಾಯ್ರು ಕ ೇಳಿದರು.
“ಆಟ್ ೊೇ ಟ್ರಿನ ಹ ೊರಟ್ು ಭರಿನ ಸಾಗಿ ಕಾಿಸಿೆಂಗ್ನಲಿ ಕ್ಲರಿನ ಬ ಿೇಕ್ ಹಾಕುತಾತ ಸಿೆಡ್ನಲ ಿೇ ಚಲಸುವಾಗ ಹತ್ರತರದಲಿರುವ ಜನರು ಂೆಂಗನ
ನ ಗ ಯುತಾತ ‘ಆಕ್ಲಸಡ ೆಂಟ ಆಗದ ಮ್ನ ಗ ಸ ೇರುವೆಂತ ಕಾಪಾಡಪಾಪ’ ಎೆಂದು ಭಗವೆಂತ್ನಲಿ ಬ ೇಡುತಾತರ . ಎೆಂತ್ಹ ನಾಸಿತಕನಲೊಿ ಭಯ
ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಮ್ೊಲಕ ಭಕ್ಲತಪರ್ಕ ೆ ತ್ರುವುದು ಆಟ್ ೊೇದ ವ ೈಶಿಷ್ಟಯ. ಆದದರಿೆಂದ ಆಟ್ ೊೇಗಳ್ನನೆಂತ್ೊ ಬಾಯನ್ ಮಾಡಕಾೆಗಾಕ್ಲಲಿ” ಎೆಂದು ನುಡಿದು
ಸ ಟ್ ದು ಕುಳಿತ್ ಕ್ಲಸನಪಪ.
“ರಸ ತಗಳ್ಲಿ ಅಡಾಡದಿಡಿಡ ಪಾಕ್ಲ್ೆಂಗ್ ಮಾಡ ೊೇದ ೇ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗ ಕಾರಣ. ಪಾಕ್ಲ್ೆಂಗ್ ಬಾಯನ್ ಮಾಡಿದರ ?”
“ಆಗಲಿ. ಪಾಕ್ಲ್ೆಂಗ್ ಇಲ ದ ಗಿರಾಕ್ಲ ಬತ್ರ್ಲಿ, ಗಿರಾಕ್ಲೇನ ಕ್ಲತ ೊೆೆಂಡ ಸಕಾ್ರಕ ೆ ಓಟ್ಾಹಕಲಾಿೆಂತ್ ಉದ ೊಯೇಗಿಗಳ್ು ತ್ರೇಮಾ್ನಿಸಿಬ್ದಟ್ಟರ ನಮ್ಗ
ಉದ ಾೇಗಪವ್ ಆರೆಂಭವಾಗತ ”ತ
“ಫುಟಪಾತ್ ವಾಯಪಾರಿಗಳ್ನುನ ಅಟ್ಟಟ ಅಲಿ ಪಾಕ್ಲ್ೆಂಗ್ ಮಾಡಿದರ ?”
“ಉೆಂಟ್ ೇ!!!? ಅಲಿರುವವರ ೇ ನಮ್ಮ ಪ ೇದ ಗಳ್ ಅನನದಾತ್ರು, ಹಣುಣದಾತ್ರು, ವಸಿದಾತ್ರು, ಧ್ನದಾತ್ರು; ಅಲಿದ ಎಲ ಕ್ಷನ್ ಟ್ ೈಮ್ಲಿ
ಎಸ ಯಬ ೇಕಾದ ಟ್ ೊಮಾಯಟ್ ೊೇ, ಮೊಟ್ ಟಗಳ್ು ನಮ್ಗ ಬ್ದಟ್ಟಟ ಸಿಗ ೊೇದ ೇ ಅಲಿ” ನುಡಿದರು ಅದಕ್ಷರು.
“ಒೆಂದು ಸುಳ್ುಳ ಸಮಿೇಕ್ಷ ನಡ ಸಿ ಹಿೆಂದಿನ ವಷ್್ಕ್ಲೆೆಂತ್ ಈ ವಷ್್ಆ ಟ್ಾಿಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ ಯೆೆಂದು ಸಾರಿದರ ?”
“ಟ್ ರಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾ” ಎೆಂದರು ಅದಕ್ಷರು. ಆ ನಿಣ್ಯವನ ನೇ ಠರಾವು ಮಾಡುವುದರ ೊೆಂದಿಗ ಸಭ ಬರಖ್ಾಸಾತಯಿತ್ು. 
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ಕಥಾ ಚಿಲುಮೆ

ದೆ್ಡ್ಡ ತಾಯಗ್

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ
ಅನೆಂತ್ಪುರ ಎೆಂಬ ಊರಿನಲಿ ಮ್ದನಸ ೇನಾ ಎೆಂಬ

ಸುೆಂದರಿಯಾದ ಯುವತ್ರಯನುನ ಧ್ಮ್್ದತ್ತ ಎೆಂಬ ಯುವಕ
ಮೊೇಹಿಸುತ್ರತದ,ದ ಪಿತ್ರದಿನ ಆಕ ಯನುನ ಹಿೆಂಬಾಲಸುತ್ರತದದ, ಆತ್ನನುನ
ಮಾಡುವ ಆಗಲು ಪಿೇಡಿಸುತ್ರತದ,ದ ಆಕ ಆತ್ನನುನ ವರಿಸಲು ಒಪಪದಿದದ ಕಾರಣ
ಆಳ್ವಾದ ನದಿಗ ಬ್ದದುದ ಆತ್ಮಹತ ಯಗ ಪಿಯತ್ರನಸಿದ. ಈಜು ಬಾರದ
ಮ್ುಳ್ುಗುತ್ರತದದ ಅವನನುನ ಆಕ ಯೆೇ ಧ್ುಮ್ುಕ್ಲ ಪಾಿಣ ಉಳಿಸಿದಳ್ು. ನೆಂತ್ರ
ಆತ್ನಿಗ ಬುದಿಧಹ ೇಳಿ ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ು ಬೆಂದಳ್ು. ಆದರೊ ಧ್ಮ್್ದತ್ತ ಮ್ತ ತ
ಆಕ ಒಪಪದಿದದಲಿ "ಹುಣಿಣಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಿೇರಿಗ ಧ್ುಮ್ುಕುವ " ಎೆಂದು ಕೊಗಿ
ಹ ೇಳಿದ. ಮಾದನಸ ೇನಾ ಲ ಕ್ಲೆಸದ ಅಲಿೆಂದ ಹ ೊರಟ್ಳ್ು. ಅೆಂದು ಸೆಂಜ ಒಬು
ದೊರದ ಸೆಂಬೆಂಧಿಗಳ್ು ಆಕ ಯ ಮ್ನ ಗ ಬೆಂದರು. ಅವರ ಮ್ಗ
ಸಮ್ುದಿದತ್ತನಿಗ ಆಕ ಯನುನ ಕನಾಯದಾನವಾಗಿ ಕ ೇಳ್ಲು ಬೆಂದಿದದರು.
ಎಲಿರಿಗೊ ಒಪಿಪಗ ಆದಕಾರಣ ಒೆಂದ ೇ ವಾರದಲಿ ಮಾಡುವ ನಡ ಯಿತ್ು. ಮಾಡುವ ಕೊಡಾ ಹುಣಿಣಮೆಯ ದಿನವ ೇ
ನಡ ಯಿತ್ು. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ವರನಿಗಾಗಿ ತ್ನನ ಕ ೊೇಣ ಯಲಿ ಆಕ ಕಾಯುತ್ರತರಲು ಹ ೊರಗ `ಸಿದಧ' ಎೆಂಬ ಕಳ್ಳಕ್ಲಟ್ಕ್ಲಯಿೆಂದ
ಆಕ ಯನುನ ನ ೊೇಡಿದ, ಆಕ ಯ ಸೌೆಂದಯ್ವನುನ ಕೆಂಡು ತಾನು ಮ್ದುವ ಯಾದರ ಅೆಂತ್ಹ ಹ ಣಣನ ನೇ ಆಗುವ , ಎೆಂದು ಕನಸು
ಕಾಣುತಾತ ಚಿೆಂತಾಕಾಿೆಂತ್ನಾಗಿ ಆಗಸ ನ ೊೇಡುತಾತ ಒೆಂದುರಸ ತಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್. ಸಮ್ುದಿಸ ೇನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಕಳ ಯಲು
ಕ ೊೇಣ ಯಳ್ಗ ನಡ ದ, ಕೊಡಲ ೇ ಮ್ದನಸ ೇನಾಳಿಗ ಧ್ಮ್್ಸ ೇನನ ನ ನಪಾಯಿತ್ು, ಪತ್ರಯ ಅನುಮ್ತ್ರ ಪಡ ದು ಆತ್ನ
ಸಾವುತ್ಪಿಪಸಲು ಹ ೊರಟ್ಳ್ು. ಸಮ್ುದಿಸ ೇನನು ಆಕ ಗ ಅರಿಯದೆಂತ ಹಿೆಂದ ಯೆೇ ಹಿೆಂಬಾಲಸಿದ. ಆದರ ಸಿದಧ ದಾರಿಯಲಿ ಅವಳ್ನುನ
ಅಡಡಗಟ್ಟಟದ, ಆಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಳ್ು, "ಸರಿ ನಾನೊನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವ " ಎೆಂದು ಕಳ್ುಹಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ. ಧ್ಮ್್ಸ ೇನನ
ಮ್ನ ಗ ಬೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಆತ್ ಚಡಪಡಿಸುತ್ರತದದ, ಆತ್ಮಹತ ಯಗ ಗಟ್ಟಟ ಮ್ನಸುಸ ಮಾಡಿ ಹ ೊರಟ್ ೇಬ್ದಟ್ಟ, ಆ ಕೊಡಲ ೇ ಅಲಿಗ
ಬೆಂದಚೆಂದಿಸ ೇನಾ ಆತ್ನನುನ ತ್ಡ ದಳ್ು. ಆಕ ಗ ಮ್ದುವ ಆಗಿದೊದ, ಅವನ ಪಾಿಣ ಉಳಿಸಲು ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯೆೇ ಆ ನಡುರಾತ್ರಿ
ಅನುಮ್ತ್ರ ಪಡ ದು ಬೆಂದದುದ,ಎಲಿವನೊನ ತ್ರಳಿದು ಆಕ ಯ ಗೆಂಡನ ಪಿಶೆಂಸ ಮಾಡಿದ. ಆಕ ಗ ವೆಂದಿಸಿ ಆಕ ಯನುನ ತ್ನನ ಮ್ನ ಗ
ಹಿೆಂತ್ರರುಗಲು ಹ ೇಳಿದ. ಈ ದೃಶಯವನುನ ಸಿದಧ ಹಾಗೊ ಸಮ್ುದಿಸ ೇನ ಇಬುರೊ ಬ ೇರ ಬ ೇರ ಕಡ ಯಿೆಂದ ಕದುದ ನ ೊೇಡಿದರು. ಮ್ತ ತ
ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗಕಳ್ಳ ಆಕ ಯ ಎದಿರಾದ, ಆಗ ಯ ಗುಣ ಮೆಚಿಿ ವೆಂದಿಸಿ ಮ್ನ ಗ ಕಳ್ುಹಿಸಿಕ ೊಟ್ಟ. ಅದನುನ ಸಮ್ುದಿಸ ೇನ
ಮ್ರ ಯಲಿ ನಿೆಂತ್ು ನ ೊೇಡಿದ. ಚೆಂದಿಸ ೇನಾ ತ್ನನ ಮ್ನ ಗ ಹಿೆಂದಿರುಗಲು ಅವಳ್ ಹಿೆಂದ ಯೆೇಸಮ್ುದಿಸ ೇನನೊ ಬೆಂದ. ಆಕ ಯ
ಧ ೈಯ್ ಮ್ತ್ುತ ಗುಣಕ ೆ ಮೆಚಿಿದ, ಆತ್ನ ತಾಯಗಕ ೆ ಚೆಂದಿಸ ೇನಾ ಕೃತ್ಜ್ಞಳಾದಳ್ು ......... ಎೆಂದು ಹ ೇಳಿ ಕಥ ಅಲಿಗ ೇ ನಿಲಿಸಿತ್ು
ಬ ೇತಾಳ್......
ಬ ೇತಾಳ್ದ ಪಿಶ ನ ಹಿೇಗಿತ್ುತ: "ಸಮ್ುದಿಸ ೇನ, ಸಿದಧ, ಧ್ಮ್್ಸ ೇನ ಈ ಮ್ೊವರಲಿ ಯಾರದು ದ ೊಡಡ ತಾಯಗ"
ಅದಕ ೆ ವಿಕಿಮ್ನ ಉತ್ತರ: "ಯಾವ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವೂ ಇಲಿದ ಸಿದಧನದ ೇ ಉನನತ್ ತಾಯಗ, ಮ್ದನಸ ೇನಾಳ್ನುನ ಅಪಹರಿಸಲು
ಯಾವ ನಿಬ್ೆಂಧ್ವೂ ಇರಲಲಿ ಆತ್ನಿಗ , ಆದರೊ ಅವನು ಆಕ ಯನುನಬ್ದಟ್ುಟಕ ೊಟ್ಟನು " ಎೆಂದಿತ್ುತ.
ಉತ್ತರ ಮೆಚಿಿದ ಬ ೇತಾಳ್ " ಭಲ ೇ ವಿಕಿಮ್ ಅದ ೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ " ಎೆಂದುಹ ೇಳಿ ಬ ೇತಾಳ್ ವಿಕಿಮ್ನ ಬ ನುನ ಬ್ದಟ್ುಟ
ಹಾರಿ ಹ ೊೇಯಿತ್ು.
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ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಗಿಾಗ್ಳು


ಅಧ್್ ಕ್ಲಲ ೊೇ ಅಕ್ಲೆ



ಒೆಂದು ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಅರ್ವಾ ಗಟ್ಟಟಯಾದ ಕ ೊೇಕನಟ ಕ್ಲಿೇಮ್



ಒೆಂದು ಕ್ಲಲ ೊೇ ಬ ಲಿ



ಚಿಟ್ಟಕ ಉಪುಪ



ಯಾಲಕ್ಲೆ 6

ಮಾಡ್ುವ ವಿಧಾನ


ತ ೆಂಗಿನ ಕಾಯನುನ ಸಣಣಗ ತ್ುರಿದು, ಅದನುನ ರುಬ್ದು, ಹಾಲನುನ ಮಾತ್ಿ ತ ಗ ದಿಟ್ುಟಕ ೊಳಿಳ.



1 1/2 ಗೆಂಟ್ ಯ ಕಾಲ ನ ನ ಸಿದ ಅಕ್ಲೆ,ತ ೆಂಗಿನ ಹಾಲು,ಉಪುಪ,ಬ ಲಿ ಯಾಲಕ್ಲೆ ಎಲಿವನೊನ ರುಬ್ದುಕ ೊಳ್ುಳವುದು



ಇದನುನ ದಪಪ ತ್ಳ್ದ ಪಾತ ಿಯಲಿ ಒಲ ಯ ಮೆೇಲಟ್ುಟ ಹದವಾಗಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸುತಾತ ಹಲಾದೆಂತ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ



ತ್ುಪಪ ಸವರಿದ ತ್ಟ್ ಟಯಲಿ ಸುರಿದು ಗ ೊೇಡೆಂಬ್ದ ದಾಿಕ್ಷಿ ಉದುರಿಸಿ, ಬ ಚಿಗಿರುವಾಗಲ ೇ ಚಾಕುವಿನಿೆಂದ ಚೌಕವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಡಿ.



ಪೂತ್ರ್ ಆರಿದ ನೆಂತ್ರ ತ್ಟ್ ಟಯಲಿ ಜ ೊೇಡಿಸಿ ಇಟ್ುಟ ಸವಿಯಿರಿ

ರೆ
ಸಿ
ಪಿ
ಕೆ್
ಡಿಿೀ
ರಾ!

ಇನ್ಿ ನ್ರಾರು ರೆಸಿಪಿಿಗ್ಳಿಗೆ www.sugamakannada.com ಗೆ ಭೆೀಟಿಕೆ್ಡಿ.

ಒಗ್ಟು

೧. ಹತಾಿದಿ ಮರಕೆೆ , ಹತುಿತನ್ೆ ಕರಿಯಣಣ
೨. ನನಿ ಹೆ್ಟ್ೆಿಯ ಮೆೀಲೆ , ನನಿ ಹೆ್ಟ್ೆಿ

ಉತಿರಕೆೆ
ಪುಟ ೧೨
ನ್ೆ್ೀಡಿ
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ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಕಳಿಸಿ –

ಕಾವಯ ಚಿಲುಮೆ

horanadachilume@gmail.com

ಸಖನನ್ೆಿ ಬೆದಕು ಸಖಿಯನ್ೆಿ ಬೆದಕು

ಮನುಜನ್ಾಗಿ ಬದುಕು ಅನುಜನ್ಾಗಿ ಬದುಕು

ಸರಳತೆಯಂದ ಬದುಕು;

ಜಗ್ ತತವವರಿತು ಬದುಕು

ಸಹಕರಿಸಿ ಬದುಕು ಸಮವರಿತು ಬದುಕು

ಅವನಯಲೆ ಬದುಕು ಅರಿವಿನಲೆ ಬದುಕು

ಶ್ಾಮವಹಿಸಿ ದಿನವು ಬದುಕು

ಅವರಿವರ ಕಲೆತು ಬದುಕು

ಮತವರಿತು ಬದುಕು ಮತಿ ಅರಿತು ಬದುಕು

ಸುಳಳಳಿದು ಬದುಕು ಸೆ್ಲಲಡ್ಗಿ ಬದುಕು

ಜ್ೆ್ತೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕು

ಬಲಿಲದವರ ಕ್ಡಿ ಬದುಕು

ಗ್ತಿ ಅರಿತು ಬದುಕು ಮಿತಿ ಅರಿತು ಬದುಕು

ಚಿತೆ ಕೆ್ನ್ೆಯ ಬದುಕು ಕಟ ಕಡೆಯ ಬದುಕು

ಹಿತ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬದುಕು

ಹಠ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕು
-ಮಾಲು, ಅಡಿಲೆೈಡ್

ಧನವಲಲ ಬದುಕು ಕ್ಷಣಿಕವು ಬದುಕು
ತ ಣದಷೆಿೀ ತಿಂದು ಬದುಕು
ಗ್ುಣವಳೆದು ಬದುಕು ಬನವಲೆದು ಬದುಕು
ಘನ ದೆೀವನರಿತು ಬದುಕು

ಬಾಲಗ್
ಲೆ್ೀಕ
ಓದಲು ಚಿತಾದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಲಿಂಕ್
ಕಲಕ್ ಮಾಡಿ

ಕನಕಾಪುರ ನಾರಾಯಣ

ಸುದಶ್ನ್. ಏನ್

ಬದರಿ ತಾಯಮ್ಗ ೊೆಂಡುಿ

ಇವರ “ಚಕ ೆ ಮೊಗುೆ”

ಇವರ “ಅನಿವಾಸಿ”

ಇವರ “ಕಾವಯ ಕಸೊತರಿ”

ಸಿಮತಾ ಮೆೇಲ ೊೆೇಟ್
ಇವರ “ಮ್ೆಂದಹಾಸ”

ಮ್ಹಾೆಂತ ೇಶ್ ಸಿ.
ಇವರ “ಹೆಂಗ ಸುಮ್ನ...”

ನೀವೂ ಜ್ಾಹಿೀರಾತು ನೀಡ್ಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮಗೆ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

Contact Mr Sudheendra Rao EMAIL
Mobile 0415 291 723

Contact Mr.Sathya Bhat EMAIL
Mobile 0412 918 511

Contact Mr Umesh EMAIL
Mobile 0401 034 456

Contact Mr Eranna Gotyal EMAIL
Mobile 0404 215 605
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ಪದ-ಪುಂಜ (ಶಾನ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸ ೊೆೇಬ ೇಡಿ)
ಕ ಳ್ಕೆಂಡ ವಾಕಯಕ ೆ ಅರ್್ಬರುವೆಂತ ಬ್ದಟ್ಟ ಜಾಗ ತ್ುೆಂಬುವ ಹಾಗ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ, (horanadachilume@gmail.com)
ಏಪಿಾಲ್ ೨೦ ತಮಮ ಉತಿರ ಕಳುಹಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ್ಾಂಕ.

ಫೆಬಾವರಿ ಪದ ಪುಂಜ – ಉತಿರ












ಕಳ ದ ತ್ರೆಂಗಳ್ ಪದ ಪುೆಂಜಕ ೆ ಉತ್ತರಿಸಿದವರು
ಸುಮ ಅಶೆ ೀಕ್, ಸಿಡಿಿ
ರಾಘವೆೀಂದಾ ಮ್ತಿಿ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು

7-11

ವಿೀಣಾ ಕೌಶಿಕ್, ಸಿಡಿಿ
ಚೆೈತಾ ಕುಮಾರ್, ಸಿಡಿಿ
ಗಿೀತಾ ಟಿ. ಆರ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು
ಪುಷಿವಲಿಲ ಚಂದಾಶೆೀಖರ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು
ವತಸಲಾ ದಾವರಕಾನ್ಾಥ್, ಬೆಂಗ್ಳೂರು
ರಾಜ್ೆೀಶ್ವರಿ, ಸಿಡಿಿ
ಮೊೀಹನ ಬಡಿಗೆೀರ, ಸಿಡಿಿ
ಹರಿಣಿ ರಾವ್, ನವದೆಹಲಿ
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೧. ಅನ ೇಕ ತಾಳ ಗರಿಗಳ್ನುನ ರಕ್ಷಿ,ಸಿ, ಪ್ೇಷಿಸುತ್ರತರುವ ಮೆೈಸೊರು
ನಗರದ ಲ ೈಬ ಿರಿ ಯಾವುದು
೨. ಕನಾ್ಟ್ಕ ರಾಜಯದ ಮೊದಲ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ ಮ್ತ್ುತ ಮೊದಲ
ವ ೈದಯಕ್ಲೇಯ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ ಯಾವುದು

ಸರಿ ಉತ್ತರಕ ೆ ಪುಟ್ ೧೫ ನ ೊೇಡಿ

ದ ೇವರು: ಭಕಾತ ಏಳ್ು ನಿನನ ತ್ಪಸಿಸಗ
ಮೆಚಿಿದ ದೇನ ,ಎರಡು ವರವನುನ ಕ ೇಳ್ು
ಭಕತ:ಮೊದಲನ ಯದು ನನಗ ನಿದ ೆದ ಯಲ ಿ ಸಾವು
ಬರಬ ೇಕು.
ದ ೇವರು: ತ್ಥಾಸುತ ಸರಿ ಎರಡನ ಯದು?
ಭಕತ:ಎರಡನ ಯದು ನನಗ ಎೆಂದಿಗೊ ನಿದ ದೇನ ೇ
ಬರಕೊಡದು.

ಒಗ್ಟು – ಉತಿರ

೧.ಕರಿ ಇರುವೆ ೨. ಬಿೀಸೆ್ೀ ಕಲುಲ

ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬುಕ್

ಮತಿಷುಿ ಹಾಸಯಕೆೆ ಭೆೀಟಿ ಕೆ್ಡಿ – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ್ ಕ್ಟ

ನಿಮ್ಮ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇಲಿ ಕಾಣಬ ೇಕ ೇ? ಇ-ಮೆೇಲ್ ಮಾಡಿ: horanadachilume@gmail.com

ಭಾರತ್ರೇಯ ಸೆಂಸೃತ್ರಯಲಿ, ನಿಯಮ್ಪಿಕಾರ
ಮಾಡುವ ಅನ ೇಕ ಕಾಯ್ಗಳ್ಲಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಬ್ದಡಿಸುವುದೊ ಒೆಂದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ
ಮ್ನ ಯ ಹ ಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ು ತ್ಮ್ಮ ದ ೈನೆಂದಿನ
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯ ಒೆಂದು ಅೆಂಗವಾಗಿ ರೆಂಗ ೊೇಲ
ಹಾಕುವುದನುನ ರೊಡಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿರುತಾತರ .
ಮ್ನ ಯ ಮ್ುೆಂದ ರೆಂಗ ೊೇಲ ಇದದರ ಅದ ಷ್ುಟ
ಲಕ್ಷಣ!
ಕ ೇವಲ ಸೆಂಸೃತ್ರ ಅಷ ಟೇ ಅಲಿದ ,
ರೆಂಗ ೊೇಲ ಬ್ದಡಿಸುವುದರಿೆಂದ, ರ ೇಖ್ಾ ಗಣಿತ್
ಉತ್ತಮ್ಪಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ಸಹಕಾರಿ. ಅದ ಷ್ುಟ
ಚುಕ್ಲೆಗಳ್ು, ಎೆಂತ ೆಂತ್ಹ ರ ೇಖ್ ಗಳ್ು,
ತ್ರಹಾವರಿ ನಮ್ೊನ ಗಳ್ು. ಅಬು! ರೆಂಗ ೊೇಲ
ನಿಮ್ಗ ಬ ರಗು ಮಾಡಿಲಿವ ೇ? ಒಮೆಮ
ರೆಂಗ ೊೇಲಯಲಿ ಕ ೈ ಆಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿ, ಒೆಂದು
ಕಾವಯವ ೇ ಹುಟ್ಟಟೇತ್ು ... 

ರಚನ : ಲತಾ ಹ ೇಮ್ೆಂತ್
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ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆ

ಸಮಕಾಲಿೀನ ದಾಸಸಾಹಿತಯ ಅಧಯಯನದ ಹಿನಿಲೆಯಲಿಲ

ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆ - ಸಮಸೆಯಗ್ಳು - ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗ್ಳು

ವಿದಾಯವಾಚಸಿತಿ
ಡಾ||ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ
ಪಾರ್ಿಸಾರಥಿ

ಇೆಂದು ಜಗತ್ರತನಲಿ, ಎಲಿ ಕ್ಷ ೇತ್ಿಗಳ್ಲಿಯೊ ನಡ ಯುತ್ರತರುವ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯಿೆಂದಾಗಿ, ಅದುುತ್ ಪಿಗತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ . ಸಾಹಿತ್ಯದಿೆಂದ
ಹಿಡಿದು ನುಯಕ್ಲಿಯರ್ ತ್ೆಂತ್ಿಜ್ಞಾನದವರ ಗ ಎಲಿ ರೆಂಗಗಳ್ಲಿಯೊ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಇೆಂದು ಅನಿವಾಯ್ ಹಾಗೊ ಪಾಿಧಾನಯವ ನಿಸಿದ . ಇತ್ರತೇಚಿನ
ದಿನಗಳ್ಲಿ ಭಾರತ್ದಲಿಯೊ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯತ್ತ ಹ ಚಿಿನ ಗಮ್ನ, ಆದಯತ ಕೆಂಡುಬರುತ್ರತದ . ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಇದಕ ೆ ಹ ೊರತ್ಲಿ.
ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಅನ ೇಕ ಆಯಾಮ್ಗಳ್ಲಿ ಈ ಬಗ ೆಯ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಆಗುತ್ರತದ . ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷ ೇತ್ಿ ಮ್ತ್ತಷ್ುಟ ಅಧಿಕೃತ್ ಹಾಗೊ
ಸಿಾೇಕಾರಾಹ್ವಾಗಲು ಉತ್ತಮ್ ಗುಣಮ್ಟ್ಟದ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ .
ಬದಲಾಗುತ್ರತರುವ ಆಧ್ುನಿಕ ಯುಗದ ಮ್ನ ೊೇಧ್ಮ್್ಕ ೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನನಡ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಚಿೆಂತ್ನಶಿೇಲವಾಗಿ,
ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶ ಿೇಷ್ಣ ಗಳ ್ಡನ ಹ ೊಸಹ ೊಸ ಸಾಧ್ಯತ ಗಳ್ನುನ ಕೆಂಡುಕ ೊಳ್ುಳತ್ರತದ . ಅನ ಾೇಷ್ಣ , ಅವಿಷಾೆರ, ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ , ಹ ೊಸದೃಷಿಟ,
ಅರ್್ಪೂಣ್ಬರಹದ ಅಗತ್ಯ ಇೆಂದು ಎೆಂದಿಗಿೆಂತ್ಲೊ ಹ ಚಿಿದ .
ಆದರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯ ಮಾಗ್ ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭವಲಿ. ಈ ದಾರಿಯಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮ್ಸ ಯಗಳ್ು ಅನ ೇಕ,
ಅವುಗಳ್ಲಿ ಮ್ುಖಯವಾದವು ಹಿೇಗಿವ 1) ಯಾವುದ ೇ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ ೆ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಮಾಡಲು ಹ ೊರಟ್ಾಗ, ಅದರ ಬಗ ೆ ಅಧಿಕೃತ್ವ ನಿಸಬಹುದಾದ, ಹತಾತರು ಆಕರಗಿೆಂರ್ಗಳ್ು
ದ ೊರ ಯುವುದಿಲಿ. ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ನೊರಾರು ಗಿೆಂರ್ಗಳ್ು ಲಭಯವಿದ . ಆದರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲಿ ಸೆಂಪೂಣ್ ಅವಲೆಂಬ್ದಸಬಹುದಾದ ಮ್ೊಲ
ಆಕರ ಗಿೆಂರ್ಗಳ್ು ಬಹು ಸೆಂಖ್ ಯಯಲಿ ದ ೊರ ಯದಿರುವುದು.
2) ಇನುನ ಹಸತಪಿತ್ರಯ ಅನ ಾೇಷ್ಣ , ಮೊದಲು ಎಲಿ ಅಪಿಟ್ಟತ್ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ು ದ ೊರಕಬಹುದು ಎೆಂಬ ಸುಳಿವು ದ ೊರ ಯುವುದ ೇ ಕಷ್ಟ. ಇನುನ ಹಾಗ
ಸಿಕಾೆಗ ಅಲಿ ಹತಾತರು ಬಾರಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು. ಅದನುನ ಹ ೊೆಂದಿರುವ ಸೆಂಪಿದಾಯಸತರು, ಮ್ಡಿ ಎೆಂಬ ಕಾರಣದಿೆಂದಲ ೊೇ ಏನ ೊೇ ಅದನುನ
ಸುಲಭವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸುವುದಿಲಿ.
3) ಇನುನ ಹರಿದಾಸರ ಮ್ನ ತ್ನದವರ ಬಳಿ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ಪಿಸಾತಪಮಾಡಿ, ಅವರ ಮ್ನವೊಲಸಿ, ಅವರಲಿರುವ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಅನ ೇಕ ಬಾರಿ ಹರಿದಾಸರ ಆರಾಧ್ನಾ ಸೆಂದಭ್ ಬ್ದಟ್ಟರ , ಆ ಮ್ನ ತ್ನದವರು ಎಲಿರುತಾತರ ೊೇ ಎೆಂಬ ವಿಷ್ಯವ ೇ
ತ್ರಳಿಯುವುದಿಲಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ ಬ ೇಲೊರು ಕ ೇಶವದಾಸರ ‘ಭಕತವಿಜಯ’ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಮೆೈಸೊರಿನ ಡಿವಿಕ ಮ್ೊತ್ರ್ಯವರು, ಆ ಗಿೆಂರ್ದ
ಗೌರವಧ್ನ ತ್ಲುಪಿಸಲು ಅವರ ಮ್ಗ ಎಲಿದಾದರ ಎೆಂಬುದನುನ ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅನ ೇಕ ವಷ್್ವಾಯಿತ್ು.
4) ಇನುನ ಹಸತಪಿತ್ರ ದ ೊರಕ್ಲದರ ಅದರ ಭಾಷ , ಅದು ದ ೇವನಾಗರಿ, ಮ್ರಾಠಿ, ತ್ಮಿಳ್ು, ತ ಲಗು ಯಾವುದ ೇ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ ,ೆ ಮೊೇಡಿ
ಬರಹಗಳ್ ಬಗ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವಿಕ ಆಗಬ ೇಕು. ಹಸತಪಿತ್ರಯ ಕಾಲನಿಣ್ಯವಾಗಬ ೇಕು.
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5) ಇನುನ ಹಾಡುಗಳ್ನುನ ಸುಳಾದಿಗಳ್ನುನ ಕ ೇಳಿಸಿಕ ೊೆಂಡು ಧ್ವನಿಮ್ುದಿಣ ಮಾಡುವುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ ಚಿೇಕಲಪರವಿಯಲಿದದ
ಮೆೇಲಗಿರಿದಾಸರಿೆಂದ, ಮಾನವಿ ನರಸಿೆಂಗರಾಯರಿೆಂದ ವರದರಾಜಾರಾಯರು ಸುಳಾದಿಗಳ್ನುನ ಹಾಡಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಮ್ುದಿಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದದರು.
6) ಅೆಂಕ್ಲತ್ ಸೆಂಧಿಗಧವಿದಾದಗ, ಅನ ೇಕ ಆಕರಗಳ್ನುನ ಪರಿಶಿೇಲಸಿ ನಿಧಾ್ರಕ ೆ ಬರಬ ೇಕು.
7) ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯ ಹೆಂತ್ದಲಿ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಅಸಹಕಾರದ ಅನುಭವವ ೇ ಹ ಚಿಿರುವುದರಿೆಂದ ಸೆಂಶ ೇಧ್ಕರು ಆಕಷ್್ಕ ವಯಕ್ಲತತ್ಾವನುನ
ಬ ಳ ಸಿಕ ೊೆಂಡು ಹಸತಪಿತ್ರ ಇರುವವರ ಮ್ನವೊಲಸಿ, ಅವನುನ ಪಡ ಯುವ ಕಲ ಕರಗತ್ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೇಕು.
8) ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯ ಶಾಸಿಿೇಯ ಪಠಯಕಿಮ್ವನುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬ ೇಕು. ಸೆಂಶ ೇಧ್ನಾ ಪದಧತ್ರಯ ಮ್ೊಲಸೊತ್ಿಗಳ್ು ಚ ನಾನಗಿ
ಗ ೊತ್ರತರಬ ೇಕು.
ಕನನಡ ಈಗ ಶಾಸಿಿೇಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿದ . ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ, ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿೆಂತ್ನಸಾಹಿತ್ಯ, ವ ೈಜ್ಞಾನಿಕಸಾಹಿತ್ಯ ಮ್ುೆಂತಾದ
ಎಲಿ ಪಿಕಾರಗಳ್ಲೊಿ ತ್ಲಸಪಶಿ್ ಪಾೆಂಡಿತ್ಯದ, ಸಮ್ಕಾಲೇನ ಬದುಕ್ಲಗ ಸಪೆಂದಿಸುವೆಂತ್ಹ, ಅರ್್ವೆಂತ್ರಕ ಯ ಬರಹಗಳ್ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಹ ಚುಿತ್ರತದ .
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸೆಂಗಿೇತ್, ಆಧಾಯತ್ಮ ಮ್ುೆಂತಾದ ನಾನಾ ಕ್ಷ ೇತ್ಿಗಳ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪಿಭಾವ ಬ್ದೇರಿರುವ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗಾಗಲ ೇ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜನಪಿಿಯ
ಹಾಗು ಮ್ಹತ್ಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವ ನಿಸಿಕ ೊೆಂಡಿದ . ಅದು ತ್ನನ ಸರಳ್ತ , ಸಮಾಜಮ್ುಖಿ, ಜನಸ ನೇಹಿ ಸದಾುವನ , ಶುದಧ ಸಾತ್ರಾಕ ದ ೈವಭಕ್ಲತ ಪಿಚ ೊೇದನ ,
ದ ೇಶಿೇಯತ ಹಾಗೊ ಗ ೇಯಗುಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಪಿಸಿದಧವಾಯಿತ್ು. ಉತ್ತಮ್ ವಿಚಾರ, ಉನನತ್ ಚಿೆಂತ್ನ ಗಳ್ನುನ ಜನಸಾಮಾನಯರ ಆಡುಮಾತ್ರನಲಿ
ನಿೇಡಿ ಪಿಜಾಸಾಹಿತ್ಯವ ೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗ ಅದು ಪಾತ್ಿವಾಯಿತ್ು. ಕನನಡ ಭಾಷ ಯನುನ ಸಮ್ೃದಧಗ ೊಳಿಸುತಾತ ಶತ್ಮಾನದಿೆಂದ ಶತ್ಮಾನಕ ೆ ತ್ನನ
ಧಾರ ಯನುನ, ವ ೇಗವನುನ ಹ ಚಿಿಸಿಕ ೊಳ್ುಳವಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿನಿ ಯಶಸಿಾಯಾಯಿತ್ು.
ಬಾಯಿೆಂದ ಬಾಯಿಗ ಬೆಂದು, ಮೌಖಿಕ ಪರೆಂಪರ ಯಲ ಿೇ ಉಳಿದಿದದ ಪದಪದಯಗಳ್ನುನ ಹುಡುಕ್ಲ, ಪರಿಷಾೆರಮಾಡಿ, ಗಿೆಂರ್ಮ್ುದಿಣ
ಹಾಗೊ ಧ್ವನಿಮ್ುದಿಣ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ್ನುನ ಸೆಂಗಿಹ, ಹಾಗೊ ಪಿಕಟ್ಣ ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ ಆಗುತ್ರತದ . ಆದರ ಒೆಂದು ನಿದಿ್ಷ್ಟವಾದ
ಶಾಸಿಿೇಯಕಿಮ್, ಸೆಂಶ ೇಧ್ನಾತ್ಮಕ ಸೆಂವಿಧಾನ ಹಾಗೊ ಹರಿದಾಸರ ಮ್ೊಲಆಶಯದ, ಅರ್್ವೆಂತ್ರಕ ಯ ಅರ್ಭವಯಕ್ಲತಗ ದ ೊರಕಬ ೇಕಾದಷ್ುಟ
ಗಮ್ನ, ಆದಯತ , ಪೂಣ್ಪಿಮಾಣದಲಿ ಆಗಿಲಿ.
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಎೆಂದರ ಇದುವರ ಗೊ ಲಭಯವಿರದ, ಆದರ ಎಲಿಯೇ ಇರಬಹುದಾದ ಲಖಿತ್ ಅರ್ವಾ
ವಾಕ್ಪರೆಂಪರ ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೆಂಗಿಹವಷ ಟೇ ಆಗದ , ಹಾಗ ಸೆಂಗಿಹಿಸಿದ ಹಾಡುಗಳ್ ಶಾಸಿಿೇಯ ಪರಿಷಾೆರ, ಹಾಗು ಪಿಕಟ್ನ ಯ ಕ ಲಸವೂ
ಆಗಿದ . ಇದರಲಿ ಕ್ಷ ೇತ್ಿಕಾಯ್ದ ಕ ಲಸ ಬಹಳ್ಷ್ುಟ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . ದ ೇಶದ ನಾನಾಭಾಗಗಳ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೆಂಚಿಹ ೊೇಗಿರುವ ಹಸತಪಿತ್ರಗಳ್ ಸೆಂಗಿಹ,
ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳ್ ವಿವಿಧ್ ಸೆಂಪಿದಾಯಗಳ್ ಧ್ವನಿಗಿಹಣ ಕಾಯ್ ಆಗಬ ೇಕ್ಲದ . ಸೊಪಶಾಸಿ, ಆರ ೊೇಗಯಶಾಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರಶಾಸಿ,
ಸಮಾಜಶಾಸಿ, ಭೊಗ ೊೇಳ್ಶಾಸಿ, ಇತ್ರಹಾಸ, ಸೆಂಗಿತ್ಶಾಸಿ, ಮ್ನುಃಶಾಸಿ, ತ್ತ್ಾಶಾಸಿ, ಯೇಗಶಾಸಿ, ವಯವಹಾರಶಾಸಿ, ಗಣಿತ್ಶಾಸಿ,
ಮ್ುೆಂತಾದವುಗಳ ್ಡನ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಅೆಂತ್ರಿಿಸಿತೇಯ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೊ ಬಹುಮ್ುಖಿೇಯ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಈ ಸೆಂಶ ೇಧ್ನ ಯ ದಿಕ್ಲೆನಲಿ
ಆಗಬ ೇಕಾದ ಕ ಲಸವಾಗಿದ .
ಮ್ುೆಂದಿನ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಮ್ುೆಂದುವರ ಯುವುದು
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ನೀವು ಮಾಡಿ

ತೆೀಲುವ ಮೊಟ್ೆಿ

ಸಂಕಲನ: ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡ್ುಲ

ಇಸ ಿೇಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮ್ೃತ್ ಸಮ್ುದಿದ (Dead Sea) ಬಗ ೆ ಕ ೇಳಿದಿದೇರಲಿವ ೇ? ಈ ಸರ ೊೇವರದಲಿ ನಿೇವು ಈಜದ ೇ ತ ೇಲಬಲಿರಿ! ಆಶಿಯ್ವ ೇ.
ಇದರ ರಹಸಯ ತ್ರಳಿಯಲು ಈ ಪಿಯೇಗ ಮಾಡ ೊೇಣ ಬನಿನ.
ಬೆೀಕಾಗ್ುವ ಸಾಮಾನು:
ಎರಡು ಗಾಜನ ಲ ೊೇಟ್ಗಳ್ು, ಎರಡು ಮೊಟ್ ಟಗಳ್ು, ಐದಾರು ಚಮ್ಚ ಅಡುಗ ಉಪುಪ,
ವಿಧಾನ
ಎರಡು ಲ ೊೇಟ್ಕೊೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರನುನ ತ್ುೆಂಬ್ದ. ಒೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕ ೆ ಐದಾರು ಚಮ್ಚ ಉಪಪನುನ ಹಾಕ್ಲ ಕದಡಿ.
ಇರುವ ಎರಡು ಮೊಟ್ ಟಯನುನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒೆಂದ ೊೆಂದು ಲ ೊೇಟ್ಕ ೆ ಹಾಕ್ಲ ಏನಾಗುವುದ ೆಂದು ಗಮ್ನಿಸಿ.
ಶುದಧ ನಿೇರಿರಿರುವ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ತ್ಳ್ ಸ ೇರುವುದು. ಉಪಿಪನ ನಿೇರಿನ ಲ ೊೇಟ್ದಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ತ್ಳ್ ಸ ೇರದ ತ ೇಲುವುದು
ರಹಸಯ
ಯಾವುದ ೇ ವಸುತ ಮ್ುಳ್ುಗಬ ೇಕಾದರ ಅದರ ಸಾೆಂದಿತ (Density) ಹ ಚಿಿರಬ ೇಕು. ಮೊಟ್ ಟಯ ಸಾೆಂದಿತ ಶುಧ್ಧ ನಿೇರಿನ ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂತ್ ಜಾಸಿತ. ಹಿೇಗಾಗಿ
ಮ್ುಳ್ುಗತ್ತದ . ಆದರ , ನಿೇರಿಗ ಉಪುಪ ಬ ರ ಸುತಾತ ಹ ೊೇದೆಂತ , ನಿೇರಿನ ಸಾೆಂದಿತ ಮೊಟ್ ಟಯ ಸಾೆಂದಿತ ಗಿೆಂತ್ ಹ ಚಾಿಗುತಾತ ಹ ೊೇಗುತ್ತದ . ಈ ಕಾರಣದಿೆಂದ
ಉಪುಪನಿೇರಿನಲಿ ಹಾಕ್ಲದ ಮೊಟ್ ಟ ತ ೇಲುತ್ತದ .

೧. ಓರಿಯೆೆಂಟ್ಲ್ ಲ ೈಬ ಿರಿ
೨. ಮೆೈಸೊರು ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯ (೧೯೧೬), ಮೆೈಸೊರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲ ೇಜ್ (೧೯೨೪)

ಅಲಲಲಿಲ ಏನ್ೆೀನು

ನಮಮ ಕಾಯಿಕಾಮವಿದಿರೆ ತಿಳಿಸಿ – horanadachilume@gmail.com

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನುಿ ನಮಗಾಗಿ ತಂದವರು – ಸುಗ್ಮ ಕನಿಡ್ ಕ್ಟ – ಸಿಡಿಿ, ಆಸೆರೀಲಿಯಾ
ವಿನ್ಾಯಸ ಮತುಿ ಮುಖಯ ಸಂಪಾದಕರು – ಬದರಿ ತಾಯಮಗೆ್ಂಡ್ುಲ ~ ಸಂಕಲನ – ವಿೀಣಾ ಸುದಶ್ಿನ್, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ನ್ಾರಾಯಣ
ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ –ಕನಕಾಪುರ ನ್ಾರಾಯಣ, ನ್ಾಗೆೀಂದಾ ಅನಂತಮ್ತಿಿ
ಸೊಚನ : ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ್ು ವಿವಿಧ್ ಲ ೇಖಕರ ಅನಿಸಿಕ ಗಳ್ು. ಯಾವುದ ೇ ಅನಾನುಕೊಲವಾದಲಿ “ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್” ಅರ್ವಾ ಅದಕ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಯಕ್ಲತಗಳ್ು
ಜವಾಬಾದರರಲಿ. ಈ ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಪಿಕಟ್ವಾದ ಎಲಿ ಸುದಿದ ಮಾಹಿತ್ರ, ಚಿತ್ಿಗಳ್ ಹಕುೆಗಳ್ು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ ಿೇಖಿಸಿರದಿದದರ ಅದು ಸುಗಮ್ ಕನನಡ ಕೊಟ್ಕ ೆ ಸ ೇರಿದ .
ಸೆಂಚಿಕ ಯಲಿ ಬಳ್ಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ಿಗಳ್ು ಅೆಂತ್ಜಾ್ಲದಿೆಂದ ಪಡ ದದುದ. ಅದರ ಎಲಿ ಹಕೊೆ ಅದರದರ ಕತ್ೃ್ಗಳಿಗ ಸ ೇರಿದುದ .

ಪುಟ - 15

